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ভূিমকা 

স�ািনত তাওহীদবাদী ভাই ও েবােনরা! মুহতারাম উ�াদ আবু �দ বা�ালী 
হািফযা��াহ’র ‘�মতার ��ধা: পািক�ান িবভাজন ও েশখ মুিজব’ নামক 
���পূণ� একিট রচনা পুি�কা আকাের আপনােদর স�ুেখ িবদ�মান। ���পূণ� 
এই েলখায় েলখক পি�ম পািক�ান েথেক পূব� পািক�ােনর (বত�মান বাংলােদশ) 
আলাদা হেয় যাওয়ার ে�ে� িহ�ু�বাদী ভারেতর দীঘ�েময়ািদ ষড়যে�র িবষয়িট 
সংে�েপ ত�েল ধেরেছন। েসইসােথ মুিজব ও আওয়ামী লীেগর সােথ ভারেতর 
�াত��িতম স�েক�র কারণ সংে�েপ পির�ারভােব ত�েল ধেরেছন। এই �ব� 
েথেক পাঠক ও পািঠকাগণ �মতাসীন হািসনা সরকার েকন িনেজেদর উজাড় কের 
িদেয় ভারেতর এেজ�া বা�বায়েন দৃঢ় �িত�াব� – েসিবষয়িট বুঝেত পারেবন 
ইনশা আ�াহ।  

এই েলখািটর উদু� সং�রণ ইিতপূেব� ‘জামাআত কািয়দাত�ল িজহাদ উপমহােদশ 
শাখা’র অিফিসয়াল উদু� ম�াগািজন ‘নাওয়ােয় গাযওয়ােয় িহ�’ এর গত নেভ�র - 
িডেস�র ২০২১ ইংেরিজ সংখ�ায় সংখ�ায় “একেতদার কা লালচ: তাকিসেম 

পািক�ান আউর েশখ মুিজব” (� � ن اور�� � :��  �   (ا�ار
িশেরানােম �কািশত হেয়িছল। অতীব ���পণূ� এই েলখািটর মূল বাংলা 
সং�রণিট েলখক আমােদর কােছ ে�রণ কেরেছন, যা এখন পুি�কা আকাের 
আপনােদর স�েুখ িবদ�মান। আলহামদ ুিল�াহ, ছ�ুা আলহামদু িল�াহ।  

আম-খাস সকল মুসিলম ভাইেদর ও েবানেদর জন� এই িরসালাহিট ইনশাআ�াহ 
উপকারী হেব। স�ািনত পাঠকেদর কােছ িনেবদন হল- েলখািট গভীরভােব 
বারবার পড়েবন, এবং িনেজর করণীয় স�েক� সেচতন হেবন ইনশা আ�াহ। 
আ�াহ এই রচনািট কবুল ও মাকবুল ক�ন! এর ফােয়দা ব�াপক ক�ন! আমীন। 

স�াদক 
২৮েশ জুমাদাল উলা, ১৪৪৩ িহজির 

২রা জানুয়াির, ২০২২ ইংেরিজ 
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(১) 

১৯৪৭ সােলর মধ� আগে� িহ�ু ও মুসিলম জাতীয়তার িভি�েত িবভ� হয় 
ভারতীয় উপমহােদশ। ি�জািততে�র িভি�েত িস��, পা�াব, কা�ীর ও বাংলা 
িবভ� হেয়, এক অংশ যায় পািক�ােন আর অপর অংশ যায় ভারেত। অসংখ� 
মুসিলেমর জীবন িদেত হয় ভারতীয় অংশ েথেক পািক�ানী অংেশ �ানা�িরত 
হেত িগেয়। 

অথচ, মা� ২৪ বছেরর মাথায় দইুশ বছেরর ত�াগ িতিত�ার মাধ�েম অিজ�ত এই 
রা� অখ�তা হারায়। ভারতীয় িহ�েুদর অনাচার জুলুম েথেক বাঁচেত এগারশ 
মাইল দূেরর রাজধানীর কত��� েমেন েনয়া পূব� পািক�ান ভারেতর অেঘািষত 
করদরােজ� েকন, কীভােব �পা�িরত হেলা তা িনেয় হেয়েছ ব� িবে�ষণ, ব� 
আেলাচনা। পদ�ার সামেনর, েপছেনর ব� চির� িনেয় রেয়েছ আেলাচনা-
সমােলাচনা। 

�স�ত, মা� কেয়ক স�াহ আেগ বাংলােদেশর �মতাসীন দল আওয়ামী লীেগর 
সভাপিত েশখ হািসনা তার তা�ত িপতা েশখ মুিজেবর জ�শতবািষ�কী উদযাপন 
করেলা এবং এর মূল আকষ�ণ িহেসেব ভারেতর �ধানম�ী কসাই েমাদীেক 
আম�ণ জানােলা। েশখ মুিজেবর জ�িদেন ভারেতর �ধানম�ীর উপি�িতর ��� 
েকন এত েবশী - এ �� আসাটা �াভািবক।  

িক� আওয়ামী লীগ, িবেশষত েশখ মুিজেবর ভারতে�ম একিট ঐিতহািসক িবষয়, 
যার �থম ফলাফল পািক�ান রাে�র িবভাজন। এই ইিতহাস গভীরভােব না 
জানেল, এঅ�েল িহ��ুবােদর আ�াসেনর ��প উপলি� করাটা কিঠন! 

এ েলখায় আমরা পািক�ান িবভাজেনর েপছেন ভারতীয় ও পািক�ানী 
শাসকেগা�ীর ভ�িমকার সামান� আেলাচনার পাশাপািশ বাংলােদেশর বত�মান 
�মতাসীন দল আওয়ামী লীেগর কােছ েদবতা��প েনতা েশখ মুিজেবর মরণপণ 
অপতৎপরতার উপর আেলাকপােতর েচ�া করব ইনশা আ�াহ।  
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(২) 

একথা অ�ীকার করার সুেযাগ েনই, পািক�ান সৃি�র পর েথেকই এর শাসকেগা�ী 
মািক�ন �শাসেনর দালালী কের �মতায় িটেক থাকার ন� েখলায় েমেত উেঠিছল। 
�মতােলাভী এই শাসকেগা�ী ও েসনাবািহনীর েজনােরলরা িনেজেদর সুেযাগ 
সুিবধা িনি�ত করেত ক�ফ�রী সংিবধােনর উপর ভর কের, পািক�ােনর সব�� 
জুলুেমর রাজ� কােয়ম কেরিছল। পি�মা �ভ�েদর স��করেণ যত �কােরর 
পিলিস বা�বায়ন স�ব তার সবই বা�বায়ন কেরিছল। যার পুর�ার��প 
তৎকালীন মািক�ন ে�িসেড� আইেসনহাওয়ার ১৯৫৪ সােল পািক�ানেক 
সামিরক সহায়তা �দান কের এবং SEATO এর অ�ভ��� কের।  

একথা েতা বা�ব েয, মানুেষর উপর ৈবষম�, েশাষণ ও জুলুম কের কখেনাই 
�ভাব িটিকেয় রাখা যায় না। িবেশষ কের এগারশ মাইেলর দূেরর েকান রা�েক 
িনয়�ণ করা েতা আরও দুঃসাধ� ব�াপার।  

উপর� েযখােন �ধুমা� ইসলােমর জন� মানুষ জমােয়ত হেলা, েসখােন পািক�ানী 
শাসকেগা�ী আেমিরকানেদর আনুগেত�র পাশাপািশ অপর পরাশি� েসািভেয়ত 
ইউিনয়ন ও পা��বত�ী েদশ চীনেক খুিশ রাখেত, মুসলমানেদর জিমেনর সব�� িনক�� 
মতবাদ ‘কিমউিনজম’ এর �সােরও ভ�িমকা রােখ। পািক�ােনর পূব�াংেশ (বত�মান 
বাংলােদশ) কিমউিন�েদর েদৗরা�� ব�লাংেশ বৃি� পায়। যা পূব� পািক�ােন 
েসািভেয়তপ�ী কিমউিন�েদর শ� ঘািট �াপেন ভ�িমকা রােখ। 

আর কাছাকািছ সমেয় চীেনর সােথ যুে� পয�দু� ভারত ধা�া সামলােত পরাশি�র 
তােবদাির না করার িস�া� েথেক সের এেস, েসািভেয়ত রািশয়ার সােথ 
েকৗশলগত িম�তা �াপন কের।  

িবেশষত ১৯৬৫ এর পাক-ভারত যুে� পরাজেয়র পর শ� মািক�নপ�ী 
পািক�ােনর েমাকােবলায় শি� অজ�েনর �ােথ� ভারত এ অ�েল েসািভেয়ত 
ইউিনয়েনর সবেচেয় ঘিন� িমে� পিরণত হয়। ১৯৬৫-১৯৭৭ সাল পয�� 
সময়কালেক ধরা হয় ভারত-েসািভেয়ত স�েক�র েসানালী যুগ।  
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জ�শ� পািক�ান ও িবশাল মুসিলম জনেগা�ীেক িবি�� করার হীন চ�া� 
ভারতীয় সরকােরর তখন েথেকই িছল, তার �মাণ েমেল ‘৬৫ এর যুে� পবূ� 
পািক�ােন ভারেতর েকান �কার হামলা না করা!  

১৯৭১ এর মােচ� উ��ত ে��াপেট পািক�ানী শাসকেগা�ী, েশখ মুিজেবর 
আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় সরকােরর েমৗিলকভােব িভ� িভ� উে�েশ� থাকেলও, 
িনেজেদর �ােথ�া�ােরর মাধ�ম িছল েক� েথেক দূের অব�ানকারী সাত েকািট 
বাঙািল মুসিলেমর েছা� জনপদিটেক িবি�� কের েফলা। 

পািক�ািন �শাসেনর ৈবষম�মূলক কম�কাে�র ফলাফল িহেসেব, িবেশষত 
েজনােরল আইয়ুব খান ও েজনােরল ইয়ািহয়া খােনর পিলিসসমূহ পূব� পািক�ােন 
ভারেতর হ�ে�েপ েশখ মুিজব ও আওয়ািম লীেগর েনত�ে� একিট ধম�িনরেপ�, 
েসািভেয়তপ�ী রাে�র জ�েক অিনবায� কের েতােল।  

ইিতহােসর �কাশ� দলীল েথেক বাহ�ত যতট�ক� জানা যায় - ধম�িনরেপ�তা ও 
সমাজতাি�কতার উপর িভি� কের বাংলােদশ নামক রা� গঠেনর পিরক�নায় 
সব��থম েগাপেন কায��ম �� কের েশখ মুিজবুর রহমান ও তার ঘিন� 
অনুসারীরা। আর এ পিরক�না বা�বায়েন ভারত ও পািক�ােনর শাসকেগা�ীর 
অপকম� ও চ�া�সমূহ িনয়ামক িহেসেব কাজ কেরেছ েকবল। 

 

(৩) 

১৯৬১ সােলর েশষিদেক ‘পূব�ব� মুি� ��’ নােম পূব� পািক�ান �াধীন করার 
আ�ান স�িলত একিট িলফেলট বাংলা ও ইংেরিজ উভয় ভাষায় ছাপােনা হয়। েশখ 
মুিজেবর আ�াভাজন িশষ� শাহ েমায়াে�ম েহােসেনর ভাষ�নুযায়ী, েশখ মুিজব 
িনেজ সাইেকল চািলেয় ে�স েথেক িলফেলেটর অেনক�েলা কিপ ছািপেয় আেন। 
এবং িনজ অনুসারী ছা�েনতােদর মাধ�েম িবিভ� ���পূণ� �ােন তা গভীর রােত 
িবিল করায়।  

�ায় একই সমেয় কিমউিন� পািট�র েনতােদর সােথও েশখ মুিজব েগাপেন ৈবঠক 
কের। িক� তারা জানায় েয, কিমউিন� পািট� নীিতগতভােব �াধীন পূব� 
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পািক�ােনর দািব সমথ�ন কের, িক� েস দাবী িনেয় �ত�� আে�ালেনর পিরি�িত 
েনই। সময় আসেল পােশ থাকার আহবান েরেখ েশখ মুিজব ৈবঠক েশষ কের। 

২-৩ মাস পরই, ১৯৬২ এর েফ�য়ািরেত �কািশত, পািক�ান সরকােরর 
‘হামুদুর রহমান িশ�া কিমশন’ িরেপােট�র ে�ি�েত সারা েদশ তী� আে�ালেন 
উে�িলত হেয় ওেঠ। ফল�িতেত, পািক�ানী �শাসন িপছ ুহেট।  

আে�ালেনর ফলাফল �ত�� কের �মতােলাভী, ভারতে�মী েশখ মুিজব আরও 
আশাবাদী হেয় উেঠ। ঐ বছেরই অথ�াৎ, ১৯৬২ এর িডেস�ের ঢাকায় অবি�ত 
ভারতীয় তৎকালীন উপহাইকিমশেনর (বত�মােন যা ভারতীয় হাইকিমশন) 
পিলিটকাল অিফসার েশখর ব�ানািজ�েক মাঝরােত েডেক এেন েগাপন ৈবঠেক বেস 
েশখ মুিজব। শশা� ব�ানািজ�েক েশখ মুিজব জানায়, এই ৈবঠক ডাকার উে�শ� 
হেলা, ব�ানািজ�র মাধ�েম ভারেতর �ধানম�ীর কােছ একিট েগাপন িচিঠ পাঠােনা। 
িচিঠেত ভারেতর �ধানম�ী জহরলাল েনহ�েক সে�াধন করা হয়।  

তােত ভ�িমকার পর সরাসির একটা কম�পিরক�নার কথা উে�খ করা হেয়িছল। 
মুিজব বলিছল, িতিন বাংলােদেশ মুি�সং�াম পিরচালনা করেবন। মািনক িময়া 
ৈদিনক ইে�ফাক পি�কার মাধ�েম এর �চারকায� চালােবন। 

পিরক�না অনুযায়ী ১৯৬৩ সােলর ১লা েফ�য়াির েথেক ১লা মােচ�র মেধ� মুিজব 
ল�েন বাংলােদেশর �াধীনতা েঘাষণা কের �বাসী সরকার গঠন করেব। িচিঠর 
েশষ প�ারা�ােফ ৈনিতক, রাজৈনিতক ও ক�টৈনিতক সমথ�ন এবং সাজসর�াম 
েচেয় েনহ�েক অনুেরাধ জানােনা হয়। এ িবষেয় কথা বলার জন� মুিজব েগাপেন 
েনহ�র সে� েদখা করেত চান।  

িচিঠিট এমন সমেয় পাঠােনা হেলা যখন ভারত মা� চীেনর সােথ যুে� পরািজত 
হেয়েছ। চীেনর সােথ যুে�র পর েনেহ� আেরকিট �� খুলেত চায়িন। িদ�ী েথেক 
খবর পাঠােনা হয় মুিজব েযন আরও অেপ�া কের। িক� মুিজব ভারতীয় মদেদর 
আকা�ায় ৈধয� হািরেয় িভ� পেথ এেগােলন। েগাপেন সীমা� েপিরেয় ভারেতর 
ি�পুরা রােজ�র রাজধানী আগরতলায় েপৗঁেছ, ি�পুরার মুখ�ম�ী শিচ�লাল 
িসংেহর সােথ েদখা কের ৈবঠক কেরন। 
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শচী� মুিজবেক আগরতলায় েরেখ িদ�ী িগেয় েনহ�র সােথ কথা বেল আেস। 
শচী�লাল আগরতলায় িফের মুিজবেক জানান, �ধানম�ী েনহ� বেলেছন, তােক 
সাহায� করার ব�াপাের িস�া� হেয়েছ এবং ভারেতর ঢাকা উপ হাইকিমশনেক 
জািনেয় েদয়া হেয়েছ। েনহ�র পরামশ� িছল, এরপর েথেক মুিজব েযন ঢাকায় 
ভারতীয় দূতাবােসর মাধ�েমই েযাগােযাগ কের, আগরতলার মাধ�েম নয়।  

ভারেতর ি�ন িসগন�াল পাওয়া সে�ও, সশ� প�ায় পূব� পািক�ান �াধীন করেত 
আ�হী িকছ ু সামিরক সদস�িবিশ� একিট �পেক সহায়তা �দােনর মানিসকতা 
েথেক েশখ মুিজব সের আেসন। েকননা তখন ভারত সব�া�ক সহায়তা �দােন 
��ত িছল না। এছাড়াও িছল িকছ ু আ�জ�ািতক আইেনর মারপ�াঁচ। আদেত 
ভারতেক বাদ িদেয় েশখ মুিজেবর �ত� েকােনা িচ�া িছলই না। 

েনহ�র অেপ�া করার ইি�ত বুঝেত েপের েশখ মুিজব পািক�ােনর সামিরক 
বািহনীর �পিটর েনতা, পািক�ানী েনিভর বাঙািল অিফসার েলঃ কমা�ার 
েমায়াে�ম েহােসনেক জািনেয় েদন, “আিম পািক�ািন সামিরক জা�ার হাত 
েথেক রা�েক বাঙািল সামিরক জা�ার হােত ত�েল িদেত পািরনা।”  

েশখ মুিজেবর এম�ব� েথেক সু��ভােবই �মাণ হয় বাঙািল �াথ� নয়, বরং 
ভারতীয় �াথ�র�াই িছল তার �ধানতম ল��। যিদও, পরবত�ীেত েশখ মুিজেবর 
আগরতলা সফেরর িবষয়িট ফাঁস হেয় যায় এবং েজনােরল আইউব খান তােক 
আটক কের। 

রাজৈনিতক িমথ�াচােরর আ�য় িনেয় েশখ মুিজব আগরতলা মামলা চলাকােল 
িনেজেক িনেদ�াষ দাবী করেলও, স�িত বাংলােদেশর েডপুিট ি�কার ও 
আগরতলা মামলার অন�তম আসামী কেন�ল (অব.) শওকত আলী �কােশ� 
সংসেদ বেল বেসন,  

“আগরতলা মামলা ষড়য� িছল না, এটা িছল সত�। মামলািট িছল রা� 
বনাম েশখ মুিজব ও অন�ান�। এই অন�ান�েদর মেধ� আমরা ৩৪ জন 
িছলাম। ১৯৬৮ সােলর ১৯ েশ জুন আমােদর �াইবু�নােলর সামেন 
হািজর করা হয়। েস সময় পািক�ােনর ওই িবেশষ আদালেত আমােদর 
িব�ে� আিনত অিভেযাগ পেড় েশানােনা হয়। অিভেযােগ বলা হয়, 
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আপনারা পািক�ােনর পূব�ভাগ সশ� সং�ােমর মাধ�েম পৃথক করার 
পিরক�না কেরিছেলন। এই অিভেযাগিট সত� িছল।” 

েশখ মুিজব এরপর েথেকই ভারতীয় সরকােরর সােথ িনয়িমত পরামেশ�র িভি�েত 
অ�সর হি�ল। �াথিমকভােব সিঠক সময় আসার পূেব�, পথৃক রাে�র পিরক�না 
েথেক সের এেস পূব� পািক�ােনর �ায়�শাসেনর দাবীেত েশখ মুিজব অ�সর হয়। 
এ উে�েশ� জাতীয়তাবাদী মানিসকতা �চার �সার চলমান িছল আস� ষড়য�েক 
সামেন েরেখ।  

এর পাশাপািশ সভাপিত হওয়ার সােথ সােথই দেলর নাম ‘আওয়ামী মুসিলম লীগ’ 
েথেক ‘আওয়ামী লীগ’ কের পূব� পািক�ােন ধম�িনরেপ�তার বীজবপেন আরও 
এক ধাপ অ�সর হয় েশখ মুিজব। অথচ, দেলর �িত�ালে� অিল আহােদর 
আপি� সে�ও, পািক�ােনর মুসিলম জনেগা�ীেক েধাঁকা িদেত েশখ মুিজব �য়ং 
দেলর নােমর মেধ� মুসিলম শে�র অ�ভ��ি�র ��াব কেরিছল!  

 

(৪) 

পূব� পািক�ানেক িনেজেদর িনয়�েণ রাখেত; অ�তপে� এর �ায়�শাসন িনি�ত 
করা ভারেতর পিরক�না িছল। যার ফলাফল �কািশত হয় েশখ মুিজেবর ৬ দফা 
দাবীর মাধ�েম। পািক�ান েথেক পূব� পািক�ানেক িবি�� করেত সবেচেয় �ধান 
ভ�িমকা রােখ এিট। দল মত িনিব�েশেষ এমনিক কিমউিন�রাও এখােন ভারতীয় 
চ�াে�র ব�াপাের িনি�ত হয়।  

েকননা পূব� পািক�ানেক �ায়�শািসত একিট �েদেশ আপাতত �পা�িরত 
করেলও, এক সময় তা ভারেতর অেঘািষত অ�রােজ� পিরণত হেব তা িছল 
িনি�ত। বাহ�ত েশখ মুিজব পূব� বাংলার জনসাধারেণর জনমত িনজ পে� আনেত 
বাঙািল জাতীয়তাবােদর ে�াগান ত�লেলও, এধারার আড়ােল তার আেরকটা 
�ি�য়া চালু িছল। মূলত, এই �ি�য়ািটই িছল েশখ মুিজেবর শি�র মূল উৎস। 
আর তা হে� িহ�ুেদর সােথ িমেল িগেয় িহ�ুেদর �াধান� িনি�ত কের ভারতীয় 
সরকােরর ৈনিতক, সামিরক, ক�টৈনিতক সহায়তা লাভ। 
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েশখ মুিজেবর ইি�য়া কােনকশন িনি�ত করেত েমৗিলক ভ�িমকা রােখ তৎকালীন 
পূব� পািক�ােনর নাগিরক, ভারতীয় ক�খ�াত েগােয়�া সং�া RAW এর এেজ�রা। 
ডাঃ কািলদাস ৈবদ� ও িচ�র�ন সুতার েশখ মুিজেবর সােথ ‘র’ ও ইি�রা গা�ীর 
েগাপন আেলাচনা সলাপরামশ� ও েযাগােযােগর িবষয়িট সম�য় করেতন। 

কািলদােসর ভােষ� েশখ মুিজেবর এই িহ�ু�বাদী পিরক�নার িবষয়িট ��ভােব 
ফ�েট উেঠেছ, 

“েশখ মুিজেবর সে� আমার বা িচ�বাবুর কথাবাত�া হেতা অত�� 
েগাপেন। কারণ, আমােদর আলাপ-আেলাচনার িবষয়ব� িছল েযমন 
���পূণ�, েতমিন িবপ�নক। তাঁর �ীর সে�ও িচ�বাবু ও আমার 
িবেশষ ঘিন�তা িছল। ডা�ার হওয়ার সুবােদ তাঁর বািড় যাওয়ার আমার 
অবাধ সুেযাগ িছল।  

...িচ�বাবু (িচ�র�ন সুতার) ও আমার মেধ� এই েবাঝাপড়া হেয়িছল 
েয ঘটনা এমনভােব ঘিটেয় েযেত হেব, যােত েশষ পয�� েদেশর সাধারণ 
মানুষই িচৎকার কের বলেত থাকেব, আমরা পূব�বে�র �াধীনতা চাই। 

�ায়�শাসেনর দািবর আড়ােল �াধীন পূব�ব� রা� গঠেনর সু�� ইি�ত 
িছল। তখন েকান রাজৈনিতক দেলর পে�ই �াধীনতার কথা িচ�া করা 
স�ব হেয় ওেঠিন। তখন তােদর কােছ �াধীনতা িছল ক�নাতীত। �ধু 
তা-ই নয়, �াধীনতার কথা বলেল তখন সব রাজৈনিতক দলই তার 
িবেরািধতা করত।...  

...পািক�ান সৃি�র ২২ বছর পরও যিদ সংখ�ালঘুেদর িভটামািট ছািড়য়া 
যাইেত বলা হয় তেব নূন�তম দািয়� িহসােব তাহােদর জন� অন� েকান 
আ�ানার ব�ব�া কিরয়াই তাহােদর যাইেত বিলেত হইেব - এই ব�ব� 
সংখ�ালঘুেদর জন� পািক�ােনর সীমানার মেধ� একিট েহামল�া� গড়ার 
দািবর ইি�ত ছাড়া আর িকছুই নয়। আর ইসলািমক পািক�ােনর মেধ� 
বসবাস কের এর েথেক �� ভাষায় এই দািবর কথা বলা স�ব িছল 
না। ..  
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আমরা বুঝেত পাির মুিজেবর মেন যা-ই থাক�ক না েকন, বৃহ�র �ােথ� 
তার সে� েযাগােযাগ বাড়ােত হেব। ... মুিজেবরও তখন �েয়াজন িছল 
সব সময় আমােদর সে� েযাগােযাগ র�া করার। তাই পার�িরক 
�ােথ�ই �েম েযাগােযাগ ঘনীভ�ত হয়।...” 

আগরতলা ষড়য� মামলা েথেক অব�াহিত েপেয়ই ভারেতর আহবােন েশখ মুিজব 
ল�েন সফর কের। ৬৯ এর গণঅভ���ােনর ফেল আইয়ুব খােনর পতন ঘটার পর 
েশখ মুিজব উ�ািভলাষী হেয় ওেঠ। ১৯৬৯ এর েসে��েরর েসই ল�ন সফের 
ভারেতর �ধানম�ী ইি�রা গা�ীর িবেশষ �িতিনিধ ‘RAW’ এর পািক�ান 
েডে�র �ধান ফিন�নাথ ব�ানাজ�ীর সে� ৈবঠক কের সশ� যুে�র পিরক�না 
�হণ কের েশখ মুিজব। ঐ ৈবঠেকও ভারেতর প� েথেক ে�িনং ও অ� 
সহেযািগতার আ�াস পায় েশখ মুিজব। ভারতীয় সরকােরর সােথ িনয়িমত েগাপন 
সলাপরামশ�, েযাগােযাগ র�া এবং �িশ�েণর ব�ব�া করেত েশখ মুিজব ভারেতর 
কলকাতায় �ায়ীভােব ে�রণ কের ক�র িহ�ুবাদী েনতা, ‘র’ এর কম�কত�া ও 
আওয়ামী লীেগর েনতা িচ�র�ন সুতারেক! সুতার ১৯৭১ সােল ভবানীপুেরর ২৬ 
ন�র রােজ� �সাদ সড়েকর ১৮ কে�র সািন িভলায় বাস করেতা। ভারতীয় 
পাসেপােট� সুতােরর নাম িছল ভ�জ� ভ�ষণ রায়। 

পরবত�ীেত ১৯৭১ এর ২৫েশ মােচ� েশখ মুিজব ে�ফতােরর পর যু� ��র 
�া�ােল, ভারেতর �ত�� ত�াবধােন পিরচািলত মুিজববািহনীর চার েনতার 
পিরক�নােক� ও আ�য়�লও হয় েশখ মুিজেবর �িতিনিধ িচ� সুতােরর এই 
বািড়িট। এরপেরর ৯ মােসর ঘটনা েমাটামুিট আমােদর সকেলরই জানা। ভারেতর 
�ত�� হ�ে�েপ, পূব� বাংলার মুসিলমরা অসংখ� জীবেনর িবিনমেয় পািক�ানী 
শাসকেদর জুলুম েথেক ভারতীয়েদর লু�েনর মােঝ এেস পের, যা আজও চলমান। 

 

(৫) 

মূলতঃ ১৯৬৯ এর পূব� পয�� েশখ মুিজেবর উে�শ� িছল ভারেতর সহায়তায় পবূ� 
পািক�ােন �ায়�শাসন কােয়ম করা এবং পূব� পািক�ােন ভারেতর ছ�ছায়ায় 
ধম�িনরেপ�তার আদশ�েক সু�িতি�ত করা। 
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সামুি�ক জেলা�ােস িব�� পূব� বাংলার �িত পি�ম পািক�ানী শাসক-
আমলােদর অনীহা ও িবমাতাসলুভ আচরেণর ফলাফল িহেসেব, ১৯৭০ এর 
িনব�াচেন েশখ মুিজেবর আওয়ামী লীেগর আকি�ক িবজয় িহসাব পাে� েদয়। 
েশখ মুিজব �ায়�শাসেনর পিরবেত� সম� পািক�ােনর ভারত-েসািভেয়তপ�ী 
�ধানম�ী হওয়ার েমােহ আব� হয়। 

িক� পরবত�ীেত জুলিফকার আলী ভ�ে�া ও পািক�ানী েসনা�ধান ইয়ািহয়া খান 
পূব� পািক�ানেক ত�াগ কের হেলও, পািক�ােনর �মতা পুন��ার ও সুসংহত 
করেত, ২৫ মাচ� রােত বাঙািল মুসলমানেদর পাইকাির হাের িনম�মভােব হত�া 
কের। িঠক তখনই েশখ মুিজেবর আওয়ামী লীগ ভারেতর পূণ� পিরক�না 
বা�বায়েন অ�গামী হেলা।  

১৯৭০ এর িনব�াচেন জয়ী হওয়া েশখ মুিজেবর মেন ভারতবা�ব পািক�ানী 
�ধানম�ী হওয়ার আশা-আকা�া অ� সমেয়র জন� জা�ত হেয় থাকেলও, তার 
�ারা আসেল িঠক ঐ রাজৈনিতক ফলাফলই ১৯৭১ সােল অিজ�ত হয় যা ভারত 
েচেয়িছল।  

যিদও পি�মা পািক�ানী শাসক ও েজনােরলেদর িনক�� কম�কাে�র দ�ন, পূব� 
বাংলার মুসিলমেদর এর েকােনা িবক� িছল না। ২৫েশ মাচ� েথেক �� হওয়া 
জঘন� আ�াসন এবং িবেশষ কের পাইকারী হত�া ও ধষ�েণর মেতা অপরােধর 
মাধ�েম পািক�ানী তা�ত শাসকেগা�ী েজনােরলরাই পূব� বাংলার মুসিলেমর জন� 
যু� ছাড়া অন� সব রা�া ব� কের েদয়।  

পািক�ানী েজনােরল ও শাসকেদর জুলুম, অন�ায়-অনাচার ও �তারণার সুেযাগ 
�মতা-িল�ু, েসক��লার েশখ মুিজেবর রাজৈনিতক অপতৎপরতার পিরপণূ� ফায়দা 
ঘের েতােল উপমহােদেশ ইসলােমর কিঠনতম শ� ভারতীয় সরকার। ভারেতর 
পে� স�ব হয় পািক�ােনর সীমানা েথেক িবি�� কের িহ�েুদর অধীন�তা েমেন 
েনয়া একিট রাে�র অি�� দান করা। েয রাে�র পািন, ফসল ও স�েদর পূণ� 
িহস�া পি�ম পািক�ানীেদর েচেয়ও কিঠনভােব আদায় কের িনে� আজও 
ভারেতর িহ� ুশাসকরা। 
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(৬) 

এ অ�েলর ধম��াণ মুসিলমেদর বাঙািল জাতীয়তাবােদর েমাহ খুব �তই েকেট 
যায়। তােদর সামেন ভারতীয় িডকেটশেনর ন��প উে�ািচত হেত পেড়। যার 
ফল�িতেত �� েথেকই েশখ মুিজব ভারতীয় দালাল িহেসেব িচি�ত হয় এবং 
পুনঃপুনঃ আে�ালেনর মুেখ তার �শাসিনক কায��ম বারবার বাঁধার স�ুখীন হয়।  

এক পয�ােয় মা� সােড় ৩ বছর �মতায় থাকার পর, েশখ মুিজব ক�ক�েরর মেতা 
িনহত হেলও; এেদেশর একিট কাকও তার জন� কাঁেদিন। েকননা, পািক�ানী 
�শাসেনর জুলুম েয জািত েমেন েনয়িন, েস জািত িহ�ুেদর কত��ে� বসবাস করা 
সহ� করেব এমনটা ক�কি�তই িছল।  

আশা করা যায়, েশখ মুিজেবর ে�তা�া��প বাংলার মুসলমানেদর উপর জুলুেমর 
রাজ� কােয়মকারী, বত�মান িহ��ুবাদী শাসক েশখ হািসনার পতনও আস�। �ধ ু
�েয়াজন িকছ ুসেচতন পদে�েপর! 

আর আ�াহ তাআলাই যােক ই�া স�ািনত কেরন, আর যােক ই�া অপদ� 
কেরন। 
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